
ЧОМУ ВАКЦИНАЦІЯ ПОТРІБНА?
Усі батьки бажають захистити свою дитину 
від хвороб.

Досвід багатьох країн свідчить, що вакцина-
ція є дуже ефективним і безпечним спосо-
бом захисту дитини від важких інфекційних 
захворювань.

Вакцинуючи свою дитину, Ви допомагаєте 
запобігти поширенню інфекційних захворю-
вань і захистити близьких Вам людей і тих 
дітей, яким з будь-яких причин не слід робити 
щеплення.

ЩО ТАКЕ ІНФЕКЦІЙНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ?
Інфекційні захворювання викликаються па-
тогенами, якими зазвичай є невидимі мікро-
організми: віруси або бактерії.

Патогени можуть передаватися від людини 
до людини через повітря або через руки та 
предмети, іноді через їжу, напої або поверхні.

Для того, щоб запобігти зараженню, дуже 
важливо забезпечити належну гігієну: 

 Регулярно мити руки з милом, тобто при-
ходячи додому, після відвідування туалету, 

перед їжею, при контакті з можливим дже-
релом забруднення тощо.

 Пам’ятати, що у митті рук дуже важливим 
етапом є висушування рук. З цією метою 
бажано використовувати одноразові па-
перові рушники, особливо в громадських 
туалетах.

 Використовувати дезінфікуючий засіб, 
якщо помити руки неможливо.

Неможливо точно передбачити, наскільки 
важко хтось буде переносити інфекційне за-
хворювання. Дякуючи вакцинації захворю-
ваність багатьма серйозними інфекційними 
захворюваннями значно знизилася і щороку 
рятується життя мільйонів людей у всьому 
світі.

ЯК ІМУННА СИСТЕМА ЗАХИЩАЄ ВІД 
ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ?
Щоб боротися з вірусами та бактеріями, імун-
на система повинна розпізнавати патогени. 
Білі кров’яні клітини ідентифікують патогени 
за певними поверхневими молекулами, які 
називаються антигенами.

Коли людина піддається впливу патогена, 
лейкоцити починають виробляти антитіла 
до конкретного вірусу або бактерії на основі 
антигенів. Антитіла виконують дві функції: 
атакувати збудників, щоб подолати хворобу, а 
також захистити людей від цього інфекційного 
захворювання в майбутньому.

Антитіла не виробляються відразу, як тільки 
людина заражається, для цього потрібен час. 
До тих пір патогени можуть завдати великої 
шкоди людському організму, наприклад, ви-
кликаючи запалення і виробляючи токсини.

Однак, наступного разу, коли людина зара-
зиться тими ж патогенами, її імунна система 
вже вміє розпізнавати і долати їх. Інфекційне 
захворювання не розвивається або протікає 
в набагато м’якшій формі і людина вже має 
імунітет до захворювання.

Протягом перших місяців життя дитина захи-
щена антитілами, які прийшли з кровообігу 
матері під час вагітності, але дія цих антитіл 
зазвичай зникає протягом шести місяців.
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ЯК  ВАКЦИНИ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД 
ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ?
Вакцинація є дуже близьким до природного 
способом формування імунітету, який навчає 
організм розпізнавати певний патоген. По 
суті, вакцина дає організму можливість боро-
тися з хворобою без необхідності переживати 
хворобу небезпечно і важко.

Вакцина містить частинки/анатоксини (ан-
тигени) вірусу або бактерії, що викликають 
захворювання, за допомогою яких патоген 
розпізнається імунною системою. Вакцини 
розроблені таким чином, щоб містити тільки 
безпечні антигени, які не викликають інфек-
ційного захворювання.

Вакцинація не завдає шкоди імунній системі. 
Якщо дитина, яка вакцинована проти захво-
рювання, заражається тим же збудником 
хвороби, імунна система готова негайно за-
хистити її, і мікроорганізми знищуються перш, 
ніж вони зможуть розмножитись у великій 
кількості. Це також запобігає поширенню 
інфекції на інших людей і запобігає виник-
ненню захворювання. Проте, оскільки частка 
невакцинованих людей збільшується, можуть 
виникнути спалахи, як це було, наприклад, у 
кількох європейських країнах за останні роки.

Існує декілька видів вакцин:
Живі вакцини містять живі ослаблені мікро-
організми, які не здатні викликати захворю-
вання, але розвивають імунний захист від 
інфекційного захворювання. Живими вак-
цинами є, наприклад, вакцина проти тубер-
кульозу та вакцина проти кору, паротиту та 
краснухи.

Інактивовані вакцини не містять живих збуд-
ників. Інактивовані вакцини можуть містити 
повністю вбитий патоген (наприклад, вакцина 
проти поліомієліту) або його різні компоненти 
(вакцина проти дифтерії, вакцина проти прав-
ця, вакцина проти гепатиту Б, вакцина проти 
кашлюку, вакцина проти гемофілії типу Б).

Вакцини містять дуже малу кількість допоміж-
них речовин, які необхідні для підвищення 
ефективності та безпеки вакцин. Ці невеликі 
кількості речовин не є небезпечними.

Зазвичай після першої дози вакцини для фор-
мування імунітету потрібно кілька тижнів. 
Повторний вплив на імунну систему анти-
генів сприяє підтримці імунітету. Тому певні 
вакцини вводяться повторно за календарем 
імунізації.

НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНИМИ Є 
ВАКЦИНИ?
Ефективність вакцин оцінюють на підставі 
того, скільки з вакцинованих виробили ан-
титіла, необхідні для імунітету, і у скількох 
вдалося попередити захворювання. Вакцини 
дуже ефективні – вони значно знизили або ви-
ключили захворюваність на певні інфекційні 
захворювання. Більшість щеплень у дитинстві 
формують імунітет у 95-99% вакцинованих. 
Дещо нижчу ефективність мають вакцина 
проти кашлюку (приблизно 85%) і протиту-
беркульозна вакцина (до 80%). Навіть якщо 
дитина, яка вакцинована від хвороби, хворіє 
на неї, перебіг хвороби набагато легший, ніж 
у невакцинованої людини.

ЩО ТАКЕ ПЛАН ІМУНІЗАЦІЇ?
У кожній країні діє план імунізації, за яким 
дітям і дорослим певні вакцини надають-
ся безкоштовно. План імунізації доповню-
ється та змінюється у міру необхідності та 
можливостей.

В Естонії загалом на основі національного 
плану імунізації дітей вакцинують від 12 
інфекційних захворювань – туберкульозу, 
дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, 
гемофільної інфекції типу Б, гепатиту-Б, 
ротавірусної інфекції, кору, паротиту, крас-
нухи та вірусу папіломи людини. З осені 
2022 року до плану імунізації дітей віком 
до 7 років та дітей групи ризику додали 
вакцину проти грипу.
Крім того, за державні кошти проводять-
ся ревакцинації дорослих від дифтерії та 
правця, а також щеплення від грипу для 
осіб віком після 65 років та тих, хто про-
живає в будинках догляду. З осені 2022 
року вакцина проти грипу була додана до 
плану імунізації вагітних.



У пологовому будинку дитині роблять ще-
плення від туберкульозу. Вакцина проти ту-
беркульозу (вакцина БЦЖ) ефективна для 
захисту дітей раннього віку від важких форм 
туберкульозу (міліарного туберкульозу та 
туберкульозного менінгіту), але може не за-
безпечити довічний захист від туберкульозу. 
Повторне введення вакцини БЦЖ не підвищує 
захист від інфекції і тому не проводиться.

Вакцинацію немовлят проти ротавірусної 
інфекції починають з двомісячного віку. 
Залежно від вакцини, загалом вводяться дві 
або три дози. Вакцинацію слід проводити в 
дитинстві, при цьому подальша вакцинація 
неможлива.

У віці трьох місяців починають вакцинацію 
від шести захворювань: дифтерії, правця, 
кашлюку, поліомієліту, вірусного гепатиту 
Б та заразної гемофілії. Використовується 
комбінована вакцина, що містить ацелюлярну 
або безклітинну вакцину проти кашлюку та 
інактивовану вакцину проти поліомієліту. Ця 
комбінована вакцина містить невелику кіль-
кість відібраних антигенів. Для формування 
стійкого імунітету вакцини проти цих захво-
рювань вводяться неодноразово. Вакцина 
проти гепатиту Б забезпечує дуже довготри-
валий захист, тому діти, які вакциновані проти 
гепатиту Б у дитинстві, не потребуватимуть 
бустерної дози вакцини проти гепатиту Б 
пізніше.

Дівчатам від 12 років роблять щеплення від 
вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Вакцинація проти кору, паротиту та красну-
хи проводиться з 1 року, а ревакцинація про-
водиться з 13 років. Для найбільш ефективної 
профілактики кору, паротиту та краснухи та 
їх ускладнень вакцинацію слід починати з 
дитинства, оскільки вакцинація лише в підліт-
ковому та зрілому віці недостатньо зменшить 
народження дітей з вродженою краснухою 
або небезпечними ускладненнями обумов-
леними кором та паротитом.

Вакцинацію проти дифтерії та правця слід 
продовжувати у дорослому віці з інтервалом в 
10 років. Ця вакцина безкоштовна для дорос-
лих і може бути введена у сімейного лікаря.

ПРОТИ ЯКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ПРОВОДЯТЬСЯ ВАКЦИНАЦІЇ?
Вакцинація виявилася дуже ефективною – в 
Естонії більше не зустрічаються захворюван-
ня, яким можна запобігти або значно знизити 
захворюваність ними за допомогою вакцин, 
передбачених національним планом імуніза-
ції. Тому користь вакцинації може бути не-
дооцінена, оскільки забувається справжня 
природа цих інфекційних захворювань.
Окрім щеплень, які проводяться на основі 
національного плану імунізації, в Естонії діти 
можуть бути вакциновані від кількох інших 
інфекційних захворювань. Також може знадо-
битися зробити вакцинацію від деяких інфек-
ційних захворювань перед виїздом за кордон. 
З приводу вакцинації перед подорожжю слід 
проконсультуватися з сімейним лікарем або 
лікарем-інфекціоністом

Туберкульоз
Туберкульоз – серйозне захворювання, яке 
потребує тривалого лікування. Туберкульоз 
може пошкодити легені, а також інші орга-
ни. У немовлят збудник туберкульозу може 
викликати дуже важкий менінгіт. Проти ту-
беркульозу дітям від 1 до 5 днів вводиться 
вакцина БЦЖ в район лівого плеча. Через 
кілька тижнів на місці ін’єкції може утворитися 
вузлик, з якого іноді може виділятися гній. 
Місце ін’єкції слід промити чистою водою 
і додаткового лікування воно не потребує. 
Останніми роками захворюваність на тубер-
кульоз в Естонії має тенденцію до зниження, 
але вона все ще в рази вища, ніж у сусідніх 
Фінляндії та Швеції. Також в Естонії поширені 
стійкі до ліків бактерії туберкульозу.

Гепатит Б.
Гепатит – це запалення печінки. Гепатит Б 
викликається вірусом, який поширюється 
переважно через кров людини, а також че-
рез інші виділення організму. Вірус гепатиту 
Б може поширюватися через засохлу кров і 
мікроскопічні об’єми крові. Тому поширен-
ня хвороби є підступним – від 1/4 до 1/3 лю-
дей з гепатитом Б не знають, що у них були 
шанси зараження. Вірус гепатиту Б також 



може передаватися під час статевого акту а 
також від матері до дитини під час пологів. 
У дорослих близько 60% випадків гепатит Б 
проходить без гострих симптомів, а хроніч-
ний гепатит розвивається приблизно у 5% 
інфікованих. Хронічний гепатит Б є фактором 
ризику для раку печінки. При зараженні в 
дитинстві ризик хронічного перебігу хвороби 
значно вищий. Якщо дитина заражається при 
народженні, то хронічне ураження печінки 
розвивається майже у всіх; якщо дитина ін-
фікується в грудному віці, то у 25-50%. Тому 
вакцинацію проти гепатиту Б слід починати з 
раннього дитинства. Вакцина проти гепатиту 
Б не впливає на печінку і не впливає на роз-
виток жовтяниці у новонароджених.

Ротавірусна інфекція
Ротавірусна інфекція є однією з найпоширені-
ших причин гострої діареї у немовлят і дітей 
раннього віку. У всьому світі від цієї інфекції 
з блювотою та діареєю страждають понад 
100 мільйонів немовлят. Вірус передається 
переважно через немиті руки та заражені 
предмети. У багатьох випадках захворюван-
ня протікає в легкій формі і лікується вдома. 
Однак блювота та діарея можуть призвести 
до втрати організмом такої кількості води 
та солей, що дитина потребує лікування в 
лікарні. Чим молодша дитина, тим важче може 
протікати ротавірусна інфекція. Вакцинацію 
проти ротавірусної інфекції слід починати з 
раннього віку від 1,5 до 3 місяців. Ротавірусна 
вакцина вводиться перорально.

Дифтерія
Дифтерія викликає запалення з набряком 
дихальних шляхів, переважно в горлянці та 
горлі. Товсті набряки в горлі можуть виклика-
ти перешкоди дихання і задуху. Якщо токсин 
збудника пошкоджує серце або нервову си-
стему, хвороба може призвести до леталь-
ного результату — приблизно кожен деся-
тий хворий на дифтерію помирає. За останні 
роки в Естонії не було випадків захворювання 
на дифтерію, але випадки захворювання на 
дифтерію в наших сусідніх країнах, Латвії та 
Росії, продовжувались.

Правець
Правець або хвороба судом – це захворюван-
ня з дуже важким перебігом, яке часто закін-
чується летальним результатом. У разі правця 
судоми спочатку виникають біля рани або в 
м’язах щелепи, далі судоми поширюються по 
всьому тілу. Інфікування може статися, якщо 
в рану, яка може бути невеликою, потрапля-
ють частки ґрунту, що містить патоген. Якщо 
ін’єкцію проти правця не було зроблено, то 
пізніше це може призвести до проблемних 
ситуацій з потенційним ризиком зараження, 
оскільки після введення вакцини потрібен 
час для формування імунітету.

Кашлюк
Кашлюк – це захворювання, яке триває три-
валий час (тижні і навіть місяці) з сильними 
нападами кашлю. У немовлят кашлюк може 
викликати задишку, пневмонію, дихальну 
недостатність, а також судоми та постійне 
ураження мозку. Кашлюк може викликати 
ускладнення також у пізньому віці. Кашлюк 
важко піддається лікуванню. Антибіотики 
зазвичай не змінюють перебіг і тривалість 
кашлюку, а лікування антибіотиками допома-
гає зменшити подальше поширення захворю-
вання. Імунітет після кашлюку не довічний, і 
кашлюк може повторюватися протягом життя. 
Імунітет, який формується після вакцинації від 
кашлюку, також не є довічним, але вакцина 
допомагає запобігти серйозним захворюван-
ням і небезпечним для життя ускладненням. 
В Естонії зареєстровано відносно багато ви-
падків кашлюку серед школярів. Тому з 2012 
року згідно національного плану імунізації 
дітей віком 15-16 років також вакцинують 
проти кашлюку.

Дитячий параліч або поліомієліт
У легких випадках поліомієліт супроводжуєть-
ся лихоманкою, головним болем, болем у гор-
лі та животі. Класичний важкий поліомієліт з 
несильним паралічем м’язів кінцівок залишає 
після себе постійне порушення опорно-рухо-
вого апарату. Параліч дихальних м’язів може 
призвести до смерті. За останні десятиліття в 
Естонії випадків поліомієліту не було. Однак 



припиняти вакцинацію небезпечно, оскільки 
в 2011 році в усьому світі було зареєстровано 
понад 650 випадків поліомієліту. В Україні 
поліомієліт був зареєстрований у 2021 році. 
Інфекційні захворювання можуть швидко 
поширюватися від країни до країни та від 
континенту до континенту.

Гемофільна інфекція типу Б
До початку вакцинації проти гемофільної ін-
фекції типу Б ця бактерія була найпоширені-
шою причиною гнійного запалення мозкових 
оболонок, тобто менінгіту, у немовлят та дітей 
раннього віку в Естонії. Гнійний менінгіт є 
дуже серйозним захворюванням, яке може 
призвести до смерті або викликати постійні 
залишкові симптоми, такі як зниження слуху, 
розумову відсталість або судомний синдром. 
Гемофільний менінгіт найчастіше спостеріга-
ється у дітей у віці від 6 до 12 місяців. Ризик 
розвитку захворювання вважається високим 
у дітей до п’яти років.

Кір
Кір – це дуже заразне вірусне захворювання, 
що супроводжується висипом і лихоманкою. 
У кожного десятого хворого на кір виникають 
ускладнення у виді пневмонії або середнього 
отиту.

Ускладненням може бути також гостре або не-
гостре запалення головного мозку. Кір може 
бути дуже важким – у 2010 році в усьому світі 
від кору померло 140 000 дітей. У розвинених 
країнах від кору помирає приблизно кож-
ний тисячний. У цьому столітті кір спричинив 
смерть невакцинованих дітей у кількох євро-
пейських країнах.

Краснуха
Краснуха є відносно легким вірусним захво-
рюванням як у дитячому віці, так і у дорослих. 
Лихоманка, висипання та супутні болі в сугло-
бах є тимчасовими. Однак проблема полягає 
в синдромі вродженої краснухи. Краснуха в 
першому триместрі вагітності з ймовірністю 
90% спричинить народження сліпої, глухої, з 
хворим серцем або розумово відсталої дити-
ни. Краснуха в другому триместрі вагітності 

в третині випадків викликає вади розвитку. 
Інфекція також може стати причиною викид-
ня. В Естонії при хорошому охопленні вакци-
нацією (95% і більше) краснуха майже зникла, 
а синдром вродженої краснухи не виникає. 
Однак, якщо охоплення вакцинацією змен-
шиться, хвороба повернеться, і пошкодження 
під час вагітності знову стануть можливими.

Свинка або паротит
Свинка – це захворювання, яке легко переда-
ється повітряно-крапельним шляхом. Вірус 
паротиту вражає переважно привушну залозу, 
яка розростається і стає болючою. Менш відо-
мим є шкідливий вплив вірусу на інші залози, 
такі як підшлункова залоза, яєчка та яєчники. 
Пошкодження останніх було основною причи-
ною безпліддя. Свинка досить часто викликає 
негнійний менінгіт з сильними головними 
болями, які можуть викликати ускладнення 
у виді зниження слуху або глухоти.

ВПЛ- інфекція
Існує багато типів ВПЛ або вірусу папіломи 
людини. Деякі типи ВПЛ передаються стате-
вим шляхом і можуть викликати рак шийки 
матки та передракові стани. Вакцина проти 
ВПЛ захищає від найбільш поширених типів 
вірусів, які викликають рак шийки матки. Це 
не дитяча вакцина. Вакцина проти ВПЛ пропо-
нується дівчатам-підліткам. Дівчині або жінці, 
яка була щеплена вакциною проти ВПЛ, слід 
і надалі регулярно відвідувати гінеколога.

Грип
Грип – це інфекційне респіраторне захво-
рювання, яке поширюється у всьому світі 
сезонними спалахами. Через високу мінли-
вість вірусу грипу А вакцина проти грипу 
довготривалого захисту не забезпечує. Тому 
склад вакцини проти грипу за результата-
ми спостереження ВООЗ за вірусами грипу 
щороку змінюється, і перед початком ново-
го сезону грипу рекомендується нова доза 
вакцини. Ризик ускладнень, спричинених 
грипом, вищий у немовлят, літніх людей, ва-
гітних жінок та людей із супутніми хронічними 
захворюваннями. Вакцинація проти грипу 



особливо важлива для дітей з хронічними 
захворюваннями, такими як цукровий діабет, 
захворювання легенів (наприклад, астма), 
захворювання нирок, імунодефіцитні захво-
рювання, важкий церебральний параліч або 
вроджені вади серця. Вакцинація проти грипу 
рекомендована дітям від 6 місяців. Вакцина 
проти грипу – це інактивована вакцина, і ніхто 
заразитись грипом не зможе. Однак вакцина 
проти грипу не запобігає всім можливим віру-
сним захворюванням, які супроводжуються 
лихоманкою, а лише захворюванню, спричи-
неному вірусом грипу.

Пневмококова інфекція
Пневмокок — це мікроб з латинською назвою 
Streptococcus pneumoniae. Існує більше 90 під-
типів або серотипів пневмококів. Цей мікроб 
може викликати середній отит і синусит, а 
деякі підтипи – також пневмонію, менінгіт і 
сепсис. Пневмококова вакцина забезпечує 
захист від певних підтипів пневмококів і за-
хищає від менінгіту та сепсису, частково від 
середнього отиту та пневмонії. У деяких єв-
ропейських країнах пневмококова вакцина 
є частиною національного плану імунізації. 
Високе охоплення вакцинацією дітей також 
значно знижує захворюваність на тяжкі пне-
вмококові інфекції у дорослих, оскільки діти 
є основними переносниками пневмококової 
інфекції.

Захисні пневмококові ін’єкції обов’язково 
рекомендуються, якщо у людини є хронічні 
захворювання легенів (астма), захворювання 
серця (серцева недостатність), захворюван-
ня печінки, нирок (нефротичний синдром), 
захворювання обміну речовин (цукровий 
діабет), якщо планується пересадка органу, 
встановлення імплантату середнього вуха 
або видалення селезінки.

Існує два типи пневмококової вакцини – 
кон’югована вакцина і полісахаридна вакцина. 
Яку вакцину та скільки доз вводити, залежить 
від віку дитини та ризиків.

Кліщовий енцефаліт
Вірус кліщового енцефаліту потрапляє в кров 
людини при укусі інфікованого кліща. Цей 

вірус може викликати запалення мозку та 
мозкових оболонок, причому легкі випадки 
обмежуються симптомами, схожими на грип. 
Ареали поширення кліщів, інфікованих віру-
сом кліщового енцефаліту, в Естонії за останні 
десятиліття значно розширилися. В Естонії 
найбільше заражених кліщовим енцефалі-
том на Сааремаа, в Іда- та Ляене-Вірумаа, в 
Ляенемаа, Пярнумаа та Тартумаа, але небез-
печною зоною можна назвати всю Естонію. 
Вакцинація проти кліщового енцефаліту реко-
мендована людям, які проживають в районах 
поширення кліщів або часто їх відвідують, 
віком починаючи з 1 року.

Вітряна віспа
Вітряна віспа – відоме плямисте дитяче за-
хворювання. У дитини зі здоровою імунною 
системою захворювання рідко ускладнюєть-
ся гнійним запаленням шкіри, пневмонією 
або менінгітом. Вітряна віспа набагато важче 
протікає у підлітків і дорослих, і особливо 
небезпечна під час вагітності. Тому людям, 
які не хворіли на вітрянку, рекомендується 
робити щеплення починаючи з 12 років.

ЧОМУ ІМУНІЗАЦІЮ ПОЧИНАЮТЬ ВЖЕ 
НА ПЕРШОМУ РОЦІ ЖИТТЯ?
Іноді виникає питання: чому потрібно вак-
цинувати дітей в такому ранньому віці? Тому 
що хвороба може вразити і немовля. Крім 
того, деякі захворювання, проти яких вакци-
нують, можуть важко переноситися, особливо 
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в дитинстві. Наприклад, більше половини важ-
ких випадків гемофілії В-типу зареєстровано 
у дітей у віці до року, а кашлюк є найважчим у 
немовлят. Інфікування гепатитом Б у немов-
лят або дітей раннього віку може призвести 
до хронічного та дуже важкого запалення 
печінки.

Вакцинація імунну систему не переванта-
жує. Жоден новонароджений не народжуєть-
ся в стерильному світі, і стикається з багатьма 
мікробами під час і відразу після народження. 
Імунна система працює з народження. Імунна 
система як дітей, так і дорослих постійно має 
справу з мільйонами антигенів – антигени вак-
цин, як крихітна крапля в морі всіх антигенів. 
Сучасні комбіновані вакцини містять набагато 
менше антигенів, ніж хвороботворні мікроби 
або деякі раніше використовувані вакцини.

Наприклад, комбінована вакцина для захисту 
від дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної 
інфекції та поліомієліту містить загалом мен-
ше 25 антигенів. В той час як цільноклітинна 
кашлюкова вакцина, яка колись широко ви-
користовувалась, містить принаймні 3000 
різних антигенів.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ ДИТИНУ НЕ 
ВАКЦИНУЮТЬ?
Протипоказань до вакцинації дуже мало. Якщо 
відомо, що у дитини на будь-яку з вакцин або 
компонентів вакцини є анафілактична алергія 
або алергія швидкого типу, вакцину робити не 
можна. Слід зазначити, що алергія на яйця не є 
протипоказанням для вакцинації проти кору, 
свинки та краснухи. Під час вагітності та при 
дуже тяжкому імунодефіциті протипоказані 
живі вакцини.

Якщо у людини висока температура, або ви-
сокої температури немає, але хвороба про-
ходить важко, вакцинація буде відкладена, 
поки стан не покращиться. Легка форма за-
хворювання (наприклад, нежить) не є проти-
показанням до вакцинації.

ЧИ У ВАКЦИН Є ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ?
Інколи вакцинація може викликати побіч-
ні ефекти. Однак користь від вакцинації 

перевищує ризики можливих побічних ефек-
тів. Лікарі знають ці побічні ефекти, їх причини, 
і можуть порадити, як боротися з тим чи іншим 
побічним ефектом.

Які можливі побічні ефекти вакцинації?
 j Після ін’єкції вакциною місце ін’єкції де-

який час може бути болючим, червоним 
і набряклим. 

 j Іноді може підвищитися температура. 
Температура може підвищитися, оскільки 
організм таким чином реагує на антигени 
вакцини. Поствакцинальне підвищення 
температури короткочасне, не перевищує 
2-3 днів.

 j Інші побічні ефекти малоймовірні: вакци-
на проти туберкульозу може призвести 
до збільшення паховового лімфатичного 
вузла або абсцесу в одному випадку на 
100-10 000 дітей. Після ін’єкцій вакцини 
проти кору, епідемічного паротиту та 
краснухи через кілька тижнів може з’яви-
тися короткочасний висип або набряк в 
області шиї, який самостійно проходить. 
Ці стани не є інфекційними. Дуже рідко 
може виникнути поширений набряк в об-
ласті кінцівки, куди була введена вакцина, 
тимчасове зниження рівня тромбоцитів 
та інші тимчасові побічні ефекти. У дітей 
із вродженою схильністю до фебрильних 
судом, на фоні підвищення температури 
можуть виникати фебрильні судоми. У 
таких дітей фебрильні судоми можуть бути 
спровоковані будь-яким типом лихоман-
ки — ризик фебрильних судом набагато 
вищий при інфекційному захворюванні, 
а після вакцинації це буває дуже рідко.

 j Ризик серйозної алергічної реакції (анафі-
лактичного шоку), пов’язаної з імунізацією, 
дуже малий, близько одного випадку на 
мільйон щеплень. У разі анафілактичної 
реакції потрібна швидка та ефективна пер-
ша допомога. Тому після введення вакци-
ни рекомендується перебувати в закладі 
охорони здоров’я ще чверть години.

Що не являється побічними ефектами 
вакцинації?
Іноді зустрічається випадковий збіг вакцинації 



з появою проблеми зі здоров’ям. Щороку в 
Естонії народжується приблизно 15 000 дітей. 
На жаль, не всі діти народжуються здоровими, 
а також проблеми зі здоров’ям можуть виник-
нути у немовлят і маленьких дітей. Це не озна-
чає, що ці проблеми пов’язані з вакцинацією.

Важливо знати, що було проведено багато 
досліджень щодо вакцин, і що не було вияв-
лено причинного зв’язку між вакцинацією 
та аутизмом, цукровим діабетом, раптовою 
смертю немовлят, астмою, атопічним дерма-
титом та іншими захворюваннями. Однією з 
поширених хибних думок є думка, що вак-
цина послаблює імунну систему. Натомість 
вакцинація зміцнює імунітет до інфекційної 
хвороби, проти якої відбувається вакцинація. 
Дослідження чітко показали, що вакцинація 
не робить людей більш сприйнятливими до 
інших інфекцій і не ускладнює перебіг інших 
інфекційних захворювань.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ДИТИНИ ПІСЛЯ 
ЗАХИСНОЇ ІН’ЄКЦІЇ ВИНИКАЄ РОЗЛАД 
ЗДОРОВ’Я?
Слідкуйте за дитиною у наступний день після 
вакцинації. У разі потреби зверніться до сво-
го сімейного лікаря, або зателефонуйте на 
лінію сімейного лікаря 1220; якщо потрібна 
термінова медична допомога, телефонуйте 
за номером екстреної допомоги 112.

Високу температуру вище 38,0°С можна зни-
зити парацетамолом. Будь ласка, уважно про-
читайте рекомендовані дози в інструкції до 
ліків та в листку-вкладці, та, якщо необхідно, 
проконсультуйтеся з аптекарем, сімейною 
медсестрою або сімейним лікарем.

На опухле і почервоніле місце уколу можна 
покласти прохолодний вологий компрес з 
ромашкового чаю або просто з холодною 
водою. Якщо дитина неспокійна і плаче, це 
може бути пов’язано з болем у місці ін’єкції, 
який також знімає парацетамол.

У дуже рідкісних випадках може виникнути 
сильна алергічна реакція. Якщо це станеть-
ся, то це відбувається протягом декількох 
хвилин після введення вакцини. У цьому ви-
падку необхідно термінове лікування. Лікарі 

та медсестри, які проводять вакцинацію, цю 
реакцію лікувати вміють. Після вакцинації 
рекомендується перебувати в закладі охо-
рони здоров’я ще чверть години. Негайно 
зверніться до лікаря, якщо у дитини з’явилися 
великі сверблячі висипання, набряк очей і 
обличчя, утруднення дихання або ковтання. 
Про всі побічні ефекти після вакцинації слід 
повідомляти лікарю – тоді побічні ефекти бу-
дуть зафіксовані правильно. Безпека вакцин 
дуже ретельно контролюється у всьому світі 
за допомогою низки систем моніторингу.

ВАКЦИНАЦІЯ Є СКЛАДОВОЮ 
ЧАСТИНОЮ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
ДИТИНИ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ

 Запобігти захворюванню завжди краще, 
ніж захворіти.

 У житті є багато неприємних речей, яких 
неможливо уникнути. Тож уникаймо тих, 
яких ми можемо уникнути!

 Також подбайте про те, щоб захисні уколи, 
які зробили Вашій дитині, були зафіксова-
ні у паспорті вакцинації дитини, який Ви 
отримали в пологовому будинку!
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